COMUNICAÇÕES
!Hoje é o Dia Do Diácono Batista.
Oremos por nossos diáconos e expressemos a eles nosso amor e reconhecimento.
!Ore e participe das atividades evangelísticas de final de ano
Dia da Bíblia 13/12 18 h. na Praia de Icaraí e 14/12 na igreja. Presença do Grupo Musical
Vencedores por Cristo.
Musical infantil
Culto Evangelístico de Natal 25/12
!Vídeos das mensagens em nossa igreja
Para acessar o nosso canal no Youtube, entre em nosso site (www.batistaicarai.com.br), clique na
opção Multimídia no menu principal, e escolha "Mensagens e Eventos em Vídeo".
!Gravações em DVD das mensagens
Excelente para evangelização e edificação. Faça o seu pedido diretamente na cabine da
multimídia, ou pelo nosso site (www.batistaicarai.com.br), clicando na opção Multimídia no
menu principal, e escolhendo "Pedido de DVD".

INTERCESSÃO
!Oremos pelo irmão Álvaro, que se submeterá a uma cirurgia no próximo dia 12.
!Oremos pela irmã Suely (professora de música) sofreu um AVC．
!Oremos pelos familiares do Pastor Paulo (da PIB Taubaté), pois o mesmo faleceu.
!Saúde de Paulo Henrique, esposo da irmã Dilma Freitas.
!Oremos por irmã Alair que recupera-se de cirurgia.
!Oremos pela irmã Sueli, mãe do pr. Everton Ribeiro, pois está com graves problemas de saúde.
!Oremos para que Deus continue realizando sua obra no coração e na vida de Wallace.
!Pela saúde da mãe da irmã Renata.
!Giovanna (sobrinha dos irmãos Paulo Portes e Maria Ortiz). Criança de 5 anos em tratamento de
quimioterapia.
!Saúde irmãs: Rosângela Freitas, Lenirce, Rita, Regina, Yara, Magdalena, Tânia Madeira, Filinha,
Oswaldete. Irmãos: Flávio,pr. Delcyr, Leonel, Louis, Armando.
!Nossa frente missionária em Itamonte
!Por nossos irmãos perseguidos por sua fé em Cristo.

ANIVERSARIANTES
Vera Lucia Belmont Braga de Oliveira
Vera Lucia Teixeira Lima Bosco
Renato Pereira de Mendonça

12.11
14.11
16.11

Cultos de adoração a Deus: domingos às 9 h. e às 19 h.
Escola Bíblica Dominical: domingos às 10:20 h.
Culto de oração: quartas-feiras às 19:30 h.
Sociedade Feminina Missionária: terças-feiras 14:30 h.

IGREJA BATISTA EM ICARAÍ
9 de Novembro 2014

“Coluna e firmeza da Verdade”
O VALOR DO CANTO CORAL

A música cristã é música é música a serviço de Deus. Ela
deve instrumento eficiente para transmitir e proclamar sua
mensagem, o seu caráter, e as suas obras. Não é qualquer tipo de
música que serve a esta finalidade. Há que ser música que enleve
a alma, e que transmita a letra com clareza. Da mesma forma, é de
grande importância quem a canta ou a executa. Os corações e
atitudes precisam estar afinados com Deus.
O canto coral é uma forma musical que se atende bem a
estas características. Além disto, ninguém brilha
individualmente em um coral. Todos estão unidos pelo único
propósito de glorificar a Deus, e não de satisfazer o próprio ego.
Outro fator importante é que todos gostam de ouvir um bom coral
cantando. Assim, é música que vai diretamente ao coração das
pessoas levando o Evangelho de Jesus e glorificando a Deus.
O coral é também uma importante oportunidade para
aprender música e canto. É flagrante o melhor preparo musical de
evangélicos que cantam em corais em relação às outras pessoas
que só ouvem música popular.
Portanto, as igrejas precisam deixar o comodismo de
ficarem somente nos “louvorzões”, e investirem também no
canto coral. O cântico congregacional é muito importante, e deve
haver espaço no culto para estilos musicais mais
contemporâneos e de nossa terra, mas em tudo devemos buscar o
equilíbrio e usar a Palavra de Deus como referencial maior para
nos orientar. Portanto, não nos esqueçamos que o canto coral é
instrumento precioso para glorificar a Deus e atingir os corações
poderosamente com a mensagem de Cristo. Valorizemos e
apoiemos o canto coral.
Pr. Dalton
Rua Gen. Pereira da Silva 225, Icaraí, Niterói - RJ
igrejabatistaicarai@gmail.com

fone 2610.2919
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